Apstiprinu:
S/c „Mēmele” direktore
L.Rimševica
2019.gada 25.janvārī
GAILĪŠU PAGASTA KAUSA IZCĪŅA HOKEJĀ.
NOLIKUMS
MĒRĶIS
 Popularizēt hokeju, kā vienu no saistošākajiem ziemas sporta veidiem.
 Sekmēt pašvaldības iedzīvotāju aktīvas un lietderīgas atpūtas iespējas ziemas
periodā.
 Noskaidrot labākās Bauskas novada komandas hokejā.
VIETA. LAIKS.
 Uzvaras hokeja laukums, Kamardes iela 3, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas
novads
 2019.gada 9.februārī, plkst. 10 00.
 Komandu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2019.gada 8.februārim plkst. 12:00
 Laika apstākļu dēļ norises laiki var tikt mainīti.
VADĪBA
 Sacensības organizē un vada Bauskas novada sporta centrs „Mēmele” sadarbībā ar
novada hokeja speciālistiem.
 Galvenais tiesnesis Kaspars Priedols t. 26342953
DALĪBNIEKI
 Kausa izcīņā piedalās Bauskas novada pašvaldības, darba kolektīvu, sastādītās
komandas un vieskomandas.
 Komandā 8 spēlētāji.
 Sacensību laikā dalībnieks drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu.
 Sacensībās drīkst piedalīties jebkurš Latvijas vai citas valsts pilsonis, kurš ir
sasniedzis 15 gadu
 Spēlētājiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu obligāti jāspēlē ar pilnu sejas
masku, kas atbilst noteiktajiem starptautiskajiem standartiem un jānēsā pilns kakla
aizsargs.
 Turnīrā nevar piedalīties KHL, MHL, Latvijas virslīgas, Latvijas izlases hokejisti,
profesionāli spēlētāji, jeb spēlētāji, kuriem ir spēkā esošs līgums ar profesionālu
hokeja klubu, kā arī spēlētāji, kas spēlē Latvijas jaunatnes čempionātā U 16-18-20,
Baltkrievijas atklātajā hokeja čempionātā (BAČ) un spēlētāji, kuri pēdējos 3 gadus ir
spēlējuši jebkura vecuma valstsvienības izlasē
 Par spēlētāju veselības stāvokli turnīra spēlēs ir atbildīgi paši spēlētāji, apstiprinot to
ar parakstu pieteikumā. Jauniešiem par veselības stāvokli atbild vecāki, apstiprinot to
ar parakstu.
IZCĪŅAS KĀRTĪBA
 Izcīņas kārtība tiks noteikta vadoties pēc pieteikto komandu skaita.
 Komandas čempionātā tiek ielozētas apakšgrupās, kuru ietvaros notiek viena apļa
turnīrs

 Labākās grupu turnīra komandas tiekas izslēgšanas spēlēs.
 Par uzvaru komanda saņem 3 punktus, par uzvaru pēcspēles metienos 2 punkti,
par zaudējumu pēcspēles metienu 1 punktu, par zaudējumu 0 punktu.
 Sacensības notiek uz samazināta laukuma.
 Laukumā četri spēlētāji.
 Spēles notiek bez vārtu sargiem uz mazajiem hokeja vārtiem
 Spēles ilgums 2x7 minūtes (var tikt mainīts atkarībā no pieteikto komandu
kopskaita).
 Ja apakšgrupā divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku
vietu ieņēmušo komandu nosaka
1) pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
2) pēc labākās vārtu starpības savstarpējās spēlēs;
3) pēc lielākā gūto vārtu skaita savstarpējās spēlēs;
4) pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs;
Ja visi šie rādītāji ir identiski, augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka trīs soda
metienu sērijā
 Spēles laikā aizliegti spēka paņēmieni.
(par spēka paņēmiena pielietošanu spēlētājam var piešķirt diskvalifikāciju līdz pat
spēles beigām, bet par rupju spēka paņēmienu (pretkustībā utt.) diskvalifikāciju uz
visu čempionātu).
 Jebkura noteikumu pārkāpuma (spēka paņēmienu pielietošana, rupjūba,
klupināšana utt) gadījumā tiesnesis nozīmē soda metienu.
 Ja ripa atstāj laukumu, ripa tiek atdota pretiniekam.
 Pēc vārtu guvuma ripa pāriet komandai, kura iepriekš aizsargājās.
 Visiem komandas spēlētājiem jābūt vienādās formās.
 Spēlētājiem jābūt ķiverei, cimdiem, ceļu un elkoņu sargiem!
 Katra komanda nodrošina vienu laukuma tiesnesi!
 Pēc pieteikumu saņemšanas un izlozes 8.februārī tiks sastādīts sacensību
kalendārs un katras komandas spēļu laiki tiks izziņoti iepriekš.
DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI
 Sacensību laikā spēlētājiem aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus vai
citas apreibinošās vielas.
 Disciplināros pārkāpumus /rupjība, nesportiska rīcība, protestēšana, utt./ izskata
tiesnešu kolēģijas un pārstāvju sanāksmē.
 Par nesportisku vai neētisku rīcību sportisti var tikt diskvalificēti un komandas
rezultāti anulēti.
APBALVOŠANA
 1.-3. vietu ieguvējas komandas, saņems sporta centra „Mēmele” kausu un medaļas
PIETEIKUMI
 Iepriekšējie komandu pieteikumi jāiesniedz līdz šī gada 8.februārim plkst. 10:00
Kasparam Priedolam mob. 26342953,
 Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz sacensību dienā galvenajam tiesnesim.
 Katrs spēlētājs, ar parakstu komandas pieteikumā, atbild par savas veselības
stāvokļa atbilstību sacensību slodzei.

DAŽĀDI
 Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā dalībnieki risina, savstarpēji
vienojoties ar sacensību galveno tiesnesi.

